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LEI N° 1.978/2019. 

 

 

Dispõe sobre a criação de Roteiro Turístico 

oficial da Cidade de Monteiro e dá outras 

providências. 
 

                        

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A 

CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º Fica criado, com fundamento no artigo 6º, inciso XI da Lei 
Orgânica do Município, o Roteiro Turístico Oficial da Cidade de Monteiro 

obedecendo as seguinte disposições e compreendendo as seguintes áreas: 

 

I – a da Estrada com acesso no quilometro 138 da BR 412, que interliga o 

Sítio do Meio, o Sítio Cacimba Nova, o Sítio Angiquinho, o Sítio Santa Catarina e o 

Sítio Tungão por ser região dotada de aspecto paisagístico peculiar ao bioma da 
caatinga, bem como integrar relevante valor artístico, cultural, turístico e 

histórico; 

 

 II – a do Centro Urbano compreendida pela Rua Coronel João Santa Cruz, 

Rua Prefeito Inácio José Feitosa, Praça João Pessoal, Rua Nestor Bezerra da Silva, 

Rua Presidente Getúlio Vargas, Rua Luiz Gonzaga de Paiva, Praça da Saudade, 

Travessa Consuelo Santa Cruz e área do entorno do Açude da Rua, por ser 
constituída de um conjunto de edificações de relevante valor histórico, 

arquitetônico, cultural e turístico; 

 

 II – a do Parque Turístico localizado às margens do Rio Paraíba no ponto 

desemboque do Canal da Transposição do Rio São Francisco – Eixo Leste. 

 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, providenciará a 

impressão dos informativos publicitários do Roteiro Oficial objeto desta Lei e a sua 

distribuição na rede hoteleira do Estado para fins de disponibilização e amplo 

conhecimento, bem como a elaboração e execução de planos de publicidade 

turística de divulgação nacional e internacional. 

Parágrafo Único. Caberá a Secretaria de Cultura e Turismo em conjunto 
com a Secretaria de Serviços Urbanos efetuar fiscalização e controle das 

atividades realizadas, estabelecendo normas de conduta e respeito ao turista, bem 

como ao meio ambiente. 

 

Art. 3º A Secretaria de Cultura e Turismo providenciará o credenciamento 

de todos os interessados em empreender negócios relacionados à exploração 

comercial dos roteiros oficiais estabelecidos por esta Lei. 
 

Art. 4º Nos termos da Lei Municipal n.º. 1.957/2019, de 29 de maio de 

2019, o Roteiro Turístico oficial previsto nos incisos do artigo 1º desta Lei, é 

diretriz básica prioritária para elaboração planos de atividades e projetos que 

https://leismunicipais.com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/lei-ordinaria/2003/351/3509/lei-organica-rio-de-janeiro-rj
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objetivem o melhoramento da infraestrutura urbana e rural, o desenvolvimento 

turístico, cultural, econômico, social e a preservação do meio ambiente, inclusive 

para fins de obtenção de financiamento junto ao Governo Estadual, ao Governo 

Federal e a organismos internacionais. 

 

Art. 5º Esta Lei revoga as disposições contrárias a sua aplicabilidade. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação. 

 

Monteiro, 27 de novembro de 2019. 

 

 

 


